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Số 1442  26 tháng 02 năm 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mục Bé Tám 1996 
 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm 
bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận.  Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có ÐạoTâm thì 
sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám.  Ước mong các bạn thực hành đứng đắn thì sẽ cảm thông chiều 
hướng phát triển của tâm linh. 
Kính bái, 
Bé Tám 
 
Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường: 
 
1) Nghiêm luật vô sanh là sao? 
2) Nghịch thuận tương giao là sao? 
3) Lấy đạo tạo đời có hữu ích gì không? 
4)  Làm sao hiểu được chính mình? 
5) Cõi huyền vi là cõi nào? 
6) Niềm tin là tin những gì ? 
7) Sự phát triển do đâu hình thành ? 
 
 

 

Thaønh Thaät 
 

Thaønh thaät tu haønh töï giaùc tri 
Caûm thoâng thieän ñòa töï duy trì 

Ñöôøng ñi khoâng ñoäng taâm qui nhöùt 
Khai trieån chính mình töï giaùc tri 

 
Lương Sĩ Hằng 
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1) 29-11-96 La Réunion 3:25 
Hỏi : Nghiêm luật vô sanh là sao? 
 
Đáp: Thưa nghiêm luật vô sanh là nguyên điển của Trời Đất hợp thành, cho nên người thế gian 
sanh con, không thể hiểu tánh tình của con mình là vậy. 
 
              Kệ: 
Làm người thiên tánh hiểu tâm linh 
Thanh tịnh sáng suốt mới hiểu mình 
Trình diện Trời Đất tự giác tu 
Sửa mình tiến hóa rõ thiên tình 
 
2) 30-11-96 La Réunion 3:25 
Hỏi: Nghịch thuận tương giao là sao? 
 
Đáp: Thưa nghịch thuận tương giao, tức là có động chạm với nhau mới có tiến hóa, ở đời có 
chiến tranh mới có phát minh. 
 

              Kệ: 
Chơn tình bộc phát nơi qui định 
Chuyển tiến thâm sâu rõ ý tình 
Qui hội chơn hồn trong thức giác 
Hồi sinh bất diệt tự mình minh 
 
3) 1-12-96 La Réunion 2:35 
Hỏi: Lấy đạo tạo đời có hữu ích gì không? 
 

Đáp: Thưa tu mà dựa theo thiên cơ mà hù hiếp người chưa tu, lợi dụng lòng tin của người khác, 
lấy tiền làm chính trị, nhậu nhẹt chơi bời tự hủy diệt tâm thân, tạo tội cho phần hồn tu không tiến. 
 

             Kệ: 
Gieo họa tự gây tăm tối phiền 
Chẳng rõ thiên cơ chuyển các miền 
Rắc rối tràn đầy trong ngoại cảnh 
Khó tu khó tiến khó tâm yên 
 
4) 2-12-96 La Réunion 3:00 
Hỏi:  Làm sao hiểu được chính mình? 
 

Đáp: Thưa muốn hiểu được chính mình thì phải chấp nhận sự kích động và phản động từ bên 
ngoài đưa vào trong mà tự cảm thức được sự thanh tịnh chính mình có, thì mới giải quyết được 
chuyện đời xoay chuyển hằng ngày chính mình phải gánh chịu nhiên hậu mới cảm thông được 
đức nhịn nhục thật sự có khả năng tự vượt qua mọi trở ngại. 
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              Kệ: 
Siêng năng tự sửa tự dồi mài 
Tiến hóa tâm linh chẳng có sai 
Phát triển chơn tình trong thức giác 
Giữ tâm thanh tịnh tránh lầm sai 
 
5) 2-12-96 La Réunion 5:45 (bis) 
Hỏi: Cõi huyền vi là cõi nào? 
 
Đáp: Thưa cõi huyền vi gắn liền với cuộc sống tâm thức của mỗi hành giả trên mặt đất nầy, mắt 
phàm không thể thấy được, tâm thức của hành giả chịu hành sẽ đạt được, mọi cảnh giới sẽ hiện 
ngay trong tâm thức rất rõ rệt, chỉ có hành giả bằng lòng thức tâm tự tu tự tiến thì mới có kết quả, 
chứ văn chương và tiền bạc không thể biến chế được, cho nên người tu thì phải hành khổ thì mới 
tiến. 
           Kệ: 
Thức giác tâm tu chẳng có phiền 
Tự nhiên hội nhập cõi an yên 
Tâm tu thức giác điều hay dở 
Thành thật bình tâm chẳng lụy phiền 
 
6) 3-12-96 La Réunion 4 :00 
Hỏi : Niềm tin là tin những gì ? 
 
Đáp: Thưa niềm tin là tin nơi khả năng của chính mình có thể tiến tới vô cùng tận. Càng tin nơi 
khả năng của chính mình càng có cơ hội tự thức và không ỷ lại bất cứ ai. 
             Kệ: 
Tự mình thức giác chẳng làm sai 
Tiến tới không lui tự tiến hoài 
Phân định rõ ràng không tạo loạn 
Bình tâm học hỏi chẳng còn oai 
 
7) 4-12-96 La Réunion 6:10 
Hỏi : Sự phát triển do đâu hình thành ? 
 
Đáp: Sự phát triển tâm linh do nhiều yếu tố kết thành, như: tâm hướng thượng niệm Phật bằng ý 
chí, dứt khoát và hành đều Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, càng ngày sẽ càng 
đựợc thanh nhẹ. 
            Kệ: 
Thực hành phát triển mới ra về 
Tiến tới không ngừng chẳng bối bê 
Thanh tịnh xem đời tâm chẳng động 
Qui hồi thiên giới điển hồi quê 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
Nhắc nhở 

 
 

Tu hành đã giảng nhiều năm 
Ước mong các bạn thực hành mới nên 

Bên trên có sẵn đạo nền 
Sao không thiền giác tiến lên hợp hòa 

Linh hồn căn bản ở xa 
Tự hòa tự tiến mới là hồn khôn 

Cơ đàn cho thấy sanh tồn 
Ðiển thanh giáng xuống, chơn hồn đi lên 

Học lên học xuống tạo nền 
Thân tâm an lạc giữ bền bỉ tu 

Không nên mê tín âm u 
Hành cho sáng suốt thân tù quang khai 

Rõ trời rõ đất thiên tài 
Sửa sai tự tiến, tiến hoài không ngưng 

Chớ nên động loạn lừng khừng 
Ðời không thông cảm nửa lừng hư không 

Sống trong định luật hóa công 
Bài nào cũng học cũng tòng khai minh 

(Hò ơ) Ðạo đời sắp sẵn duyên tình 
Công phu tu luyện khai minh chơn hồn 

Ðiển thanh hóa giải ôn tồn 
Giúp hồn tiến hóa lập cồn điển thanh 

Hiếu kỳ học hỏi không thành 
Nay thay mai đổi cứ giành, được chi? 

Ðường nào cũng tiến cũng ghi 
Trăm đường chỉ một, tiến thì mới an 

Dụm ba nhóm bảy họp bàn 

Chung quy cũng phải pháp tràng chánh tâm 
Ðiển thanh mới khỏi sai lầm 
Quy y chơn pháp tự tầm tự đi 
Thầy ta sáng suốt phân ghi 

Bên trên chuyển hoá hợp thì giải minh 
Tại sao lý luận nhơn tình 

Gây thêm đau khổ chận mình tiến lên 
Dù cho ma quỷ tạo nền 

Ta không thay đổi vẫn bền cảm giao 
Thầy ta phân giải bộ đầu 

Khai thông chơn pháp nhiệm màu khai minh 
Cha Trời Mẹ đất duyên tình 

Giúp hồn tiến hóa anh minh rõ ràng 
Tình thương chuyển hóa ngập tràn 

Mẫu là điển giới tạo màn ấm no 
(Hò ơ) Hồng ân chuyển hóa điển kho 

Giúp hồn thức giác... (hò ơ), 
Giúp hồn thức giác tự dò tự đi 

Ngày nay xa cách tôi thì 
Ban thương, ban nhớ bạn vì lý chơn 

Thương yêu đạo đức không sờn 
Tu hành tự đạt quy huờn Hư-không 

Ðiển ta chuyển hóa một vòng 
Hòa đồng hợp nhất tự tòng mà đi 

Lắm khi cũng khóc cũng vì 
Nhớ thương ông Tám.... (hò ơ), 

Nhớ thương ông Tám thực thi khổ hành./. 
 

Lương Sĩ Hằng 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

NGUYÊN ÐIỂN SIÊU NHIÊN 

TV VĨ KIÊN, KHÓA 4: QUY THỨC  (Cuốn 3) (tiếp theo) 

Cho nên, chúng ta phải cố gắng. Biết được điển rồi thì không bao lâu các Bạn sẽ đạt tới sự thanh 
tịnh! Nếu mà các Bạn chưa biết điển thì các Bạn vẫn động loạn, không bao giờ thanh tịnh được! 
Sự đi đứng, di chuyển của các Bạn, không có điển, không bao giờ đi được! Cái xác chết kia nằm 
trơ trơ đó, đâu có cử động được, Bạn! Mà Bạn lại cử động được! Thích với không thích, nghe 
với không nghe, là quyền của các Bạn mà thôi. Mà do cái gì? Các Bạn đã chủ trị một cái cơ năng 
điển quang rõ rệt, hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ, mà chính Bạn là chủ cùng với khối óc của 
các Bạn này, ẩn hiện rõ rệt! Đó, cái khoa học huyền bí sáng lạn trong tâm hồn mà mọi người đã 
từ chối nó, và không trở về với nó; mà bây giờ khoa học vật chất đang tìm nó đây này! Mà các 
Bạn bây giờ đang thực hành cái khóa này, là các Bạn đi trước hay là đi sau? Đó! 

Cho nên các Bạn đã tu về Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí chớ không phải khoa học vật chất; 
trên vật chất, không phải dưới vật chất: có thể chuyển cho vật chất thức tâm, là ở trên chớ không 
phải ở dưới! Cho nên, qua cái lớp này là cái lòng từ của các Bạn phải cởi mở ra; lòng từ ái, vì các 
Bạn được học khóa nhẹ hơn, và các Bạn thấu triệt sự đau khổ của Ba Giới, thì cái lòng từ, luồng 
điển từ ái của các Bạn càng ngày càng nới rộng và hướng độ tất cả những tâm linh đang điêu 
đứng tại thế và bơ vơ tại thế, không biết ngày về, và không biết giờ đến của chính chúng ta! Khổ 
hết sức khổ!  

Cho nên, Bề Trên kêu gọi các đấng truyền pháp tại thế gian phải bỏ công hy sinh rất nhiều, và để 
giảng giải cho mọi người hiểu cái quyền năng của Ngài; mà chính quyền năng của Ngài đang ẩn 
tàng trong tâm thức của chúng sanh rõ rệt, nhưng mà chúng sanh đã phủ nhận, vì nó hướng ngoại 
bởi tứ quan: mắt, mũi, tai, miệng; nó hướng ngoại, và lôi cuốn bởi ngoại cảnh. Cho nên, ngày 
hôm nay thức tâm, rút cái phần đó về để xây dựng cái phần kiến thức trọng đại trong thanh tịnh 
hướng thượng; mới thấy rõ cái quyền năng sẵn có của chính chúng ta đã và đang sống với cả Càn 
Khôn Vũ Trụ, Ba Cõi, chớ không phải sống một mình! Thì lúc đó chúng ta không còn bơ vơ 
nữa; một cử một động của chúng ta hòa với cả Càn Khôn Vũ Trụ, đâu còn sự bơ vơ nữa, đâu còn 
sự đau khổ nữa! 

Chúng ta đã thấy là việc làm của ông Trời luôn luôn thể hiện ở mặt đất: Ngài đang xây dựng từ 
giai đoạn một. Cho nên chúng ta phải thức tâm và thực hành, thì chúng ta mới được hưởng hạnh 
phúc. Người đời ai cũng muốn có hạnh phúc hết:“Tui lớn lên, lấy vợ, lập gia đình; lớn lên lấy 
chồng, lập gia đình.” Đâu có hạnh phúc! Tất cả ngồi đây, đâu có ai đạt được hạnh phúc! Cái gì 
kêu bằng hạnh phúc? Chưa biết mình mà! Thượng, trung, hạ, ba cõi trong thể xác này cũng chưa 
có minh mà! Hạnh phúc chỗ nào? Toàn là sự lo âu, tạo nghiệp, đau đớn, khổ cực, bất minh, 
khùng điên không hay; không thấy hạnh phúc! Mà ngày hôm nay chúng ta tu, trở về thanh tịnh, 
quán thông Ba Cõi, rồi chúng ta mới thấy rằng Trời, Phật trong ta; lúc đó chúng ta mới cảm thấy 
hạnh phúc. Chúng ta chịu sống, chúng ta vui: hạnh phúc lắm mới được ngự trị trong tiểu thiên 
địa này; hạnh phúc lắm mới được làm người, vui hòa với các giới. 
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Quyền năng sẵn có trong nội thức của chúng ta đem ra sử dụng trong tinh thần tha thứ và thương 
yêu. Đó, chúng ta mới thấy rằng Diêu Trì Kim Mẫu luôn luôn ở sát bên ta, không có bỏ, không 
có bỏ một đứa con nào hết! Ngài chuyển độ cho tâm thức nó, cho nó làm mẹ, cho nó làm cha để 
nó thấy nó quý yêu, nó quý yêu con nó. Con nó là ai? Con nó là một cái quyền năng của siêu 
nhiên cấu trúc! Nó càng quý con nó, nó càng quý cha mẹ nó; nó càng quý con nó, nó càng quý 
đồng bào thương yêu nó; nó càng quý con nó, nó càng quý sự sống của vạn linh!  

Cho nên, người đã làm cha, nó khác; người đã làm mẹ, nó khác! Còn người chưa làm cha, làm 
mẹ, chưa biết đạo; không biết cha mẹ nó, không biết thương yêu cha mẹ nó! Cho nên, ngày hôm 
nay nó tu rồi, nó mới hiểu cha mẹ nó: cha mẹ nó đã vì nó hết mình, thương yêu vô cùng, cho nên 
bây giờ gieo tâm thức cho nó: nó biết thương nó, nó mới tu. Nó không biết thương nó, nó đâu có 
tu! 

Cho nên, trước giờ phút lâm chung, mẹ nó đã nói rằng, “Con nên bảo trọng cơ thể Con!” Đó! rồi 
bây giờ, nghĩa là, chúng ta hủy hoại cơ thể chúng ta, chúng ta mới ăn năn hối cải lo tu, là trở về 
con đường của Mẹ hiền, của Đức Mẹ đã ban, đã cho chúng ta biết bao nhiêu từ điển của Ngài, để 
chúng ta thức tâm. Không có sách, không có mực, không có viết nào mà có thể tả được cái tình 
thương của người mẹ hiền đối với các con! Đó là Diêu Trì Kim Mẫu, thương yêu chúng ta vô 
cùng, nhưng mà thế gian chưa hiểu! Thế gian còn tăm tối; chưa làm nhiệm vụ đó, chưa thức tâm. 

Cho nên, các Bạn đã làm một người mẹ hiền rồi, các Bạn mới quý Diêu Trì Kim Mẫu. Lo, lo 
ngày, lo đêm, lo cho các con trở về. Rồi cái sự biến động của Thiên Cơ sẽ xảy tới; đây rồi bơ vơ, 
kẻ chết đói, thân xác tiêu tan, hồn vía tiêu tan, làm sao mà thu gọn lại được? 

Cho nên, cái cơ nghiệp nó sẽ xảy tới vì sự tăm tối của chúng sanh, bày biểu sự sai lầm thay vì sự 
tiến hóa. Cho nên ở đó nó có duyên lành và để độ cho tất cả chúng sanh biết tu, tự tu, tự thức, để 
giải quyết cái bệnh nan y của nội tâm mọi người đã và đang có; lúc nào cũng vì si mê cái thể xác 
này mà quên Mẹ hiền lúc Ngài giáng lâm. 

Chúng ta: huynh, đệ - người Vô Vi ngồi nghe đạo đây, là Ba Cõi đều chứng tâm cho chúng ta, và 
khuyến khích chúng ta tu, và cứu độ chúng ta để cho chúng ta thấy tự thức và tự hành. Rõ ràng 
duyên nghiệp tại thế nó đã lôi cuốn các Bạn triền miên trong trầm luân khổ ải, không bao giờ 
thoát khỏi được. Cho nên ngày hôm nay các Bạn thức tâm, các Bạn là gương mẫu tại thế, và cố 
gắng tu để ảnh hưởng những chúng sanh đang bơ vơ, và cho họ có một cơ hội tiến hóa. Chúng ta 
không ở trong cái thế tranh giành, nhưng mà trong cái thế tự tu, tự sửa; sửa phần tâm thức sẵn có 
của chúng ta để hòa hợp với cái thiện nghiệp của Diêu Trì Kim Mẫu đã tạo cho thế trần, đã cho 
thế gian biết rằng: phải thương yêu mới có tiến, mà ghét bỏ thì không bao giờ tiến! (53:50) Cho 
nên, nhớ phát triển! Ngài luôn luôn rúng động tâm hồn chúng ta và xây dựng cho chúng ta. Cho 
nên, cố gắng trong thực hành. 

Cho nên, hôm nay các Bạn cũng được cơ duyên tốt đẹp, và để hiểu Bạn nhiều hơn; càng ngày, 
đến đây là mục đích để hiểu Bạn; càng hiểu Bạn càng mới chịu tu; càng hiểu Bạn, các Bạn mới 
chịu gánh vác; càng hiểu Bạn, các Bạn mới chịu phục vụ trong tinh thần của Thượng Đế; phục 
vụ trong tinh thần từ ái thương yêu, tha thứ và xây dựng, chớ không phải phục vụ trong tinh thần 
ganh tị, ghét bỏ! Không! Chúng ta phải luôn luôn phải phục vụ trong tinh thần từ ái của Đức Mẹ 
đã ban trong nội thức của chúng ta; giữ lấy tình thương và đạo đức để thực hiện bất cứ nơi nào, 
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bất cứ chỗ nào; bước chân chúng ta đến đó, chúng ta cũng nghĩ về tinh thần phục vụ, thương yêu, 
tha thứ. Điều đó là điều cần thiết! 

Cho nên, hôm nay tôi cũng có làm một bài thơ cho cái thiền viện này. Tiện đây, tôi cũng kết thúc 
đọc một bài thơ cho các Bạn nghe để các Bạn hiểu hơn cái chỗ các Bạn ngự, và các Bạn sẽ làm 
gì sau Khóa học, để về xây dựng cho chính ta và độ người.  (còn tiếp) 

Đề tài suy gẫm 

Từ Hạ tầng công tác đến Dục tiến thiên đàng 

Ngày hôm nay, các Bạn thức tâm rồi, các Bạn đem cái dục tiến Thiên Đàng ; đổi cái dục đó đi 
lên trên! Ngày giờ nào các Bạn cũng tưởng Bề Trên, và đi tới nơi mục đích sẵn có của Bên Trên 
đã ân độ và chờ chúng ta tiến tới ! Cho nên chúng ta không bị lạc đường nữa, và cái dục tính nó 
càng ngày càng suy yếu đi! Nhờ cái gì? Nhờ cái Pháp Luân Thường Chuyển mà các Bạn đã thực 
hành ! Dục tính là cô đọng sự ô trược, nóng nảy ; mà sự ô trược và nóng nảy được giải tán rồi, 
đâu còn gì nữa! Nó phải hướng Thượng không? Cái đó là tự động nó như vậy ! Lúc đó các Bạn 
mới thấy cái Siêu Khoa Học; Siêu Khoa Học nó cải tiến tâm linh, chớ khoa học bây giờ chỉ cải 
tiến có một góc thôi. “Ồ, thấy cái đó hay: tôi đang nhức cái tay, uống vô cái, nó hết nhức. Cái đó 
hay!”. Nhưng mà tạm mà thôi! Vậy chớ, ai gieo cho nó nhức? Đó! Bệnh do cái miệng đem vô, 
chớ đâu! “Cái miệng tôi ăn tạp sạp quá, rồi cái bệnh nó vô!” Bây giờ khoa học nó phân tách ra : 
“Ồ, cái này a-xit nhiều, Anh mới bị đau ; cái này nhiều quá, Anh mới bệnh cái kia, cái kia nhiều 
quá Anh mới đau cái nọ!” Thì do đâu? Do cái miệng!  

TV VĨ KIÊN, KHÓA 4: QUY THỨC  (Cuốn 3) 
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Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi 

Tiếp theo báo cáo ngày 31 tháng 12 2022 chúng tôi đã nhận từ quý bạn đạo  cho quỹ cưú khổ 
ban vui   cho đến 26 tháng 2 2023 như sau:  
                  Người gửi                        US$                        CAD or currency 
Tran Quang Luc (NY) 120   
Ngon T Huynh (GA) 200   
An danh (Tx) 2000   
An Danh1(Mtl)   650   
Icebud Reed Nguyen (MI) 200   
An Danh1 (Mtl)   200   
Le Thi Kim Anh (Mtl)   2,130   
Canada Help   1,248   
Lam Thi Le(MTL)   100   
Lam Thi Le(MTL)   100   
Vo Danh (NY) 1000   
Hong Vo (Co) 100   
Chiel Tran (AB)   2,400   
Vo Danh (NY) 300    
Begam & Fatima(France)   300 euro 
Olivier Phan (France)    120 euro 
An Dánh(Mtl) 489  650   
An Danh (VN) 500    
Minh Tran (VA) 200    
Kim Tran (Phuong) 200    
Phong Dinh (VA) 100    
Nguyen Xuan Mai(CA) 600    
Quyen Nguyen (CA) 1,500    
An Danh(CA) 900    
An Danh(CA) 1,800    
Icebud Reed Nguyen (MI) 200    
Rene Phan (Fr)    400 euro 
Nguyen Thi An (France)    500 euro 
Diep H. Tran (Ca) 300    
Hung Tran (Ca) 600    
Olivier Phan (France)    120 euro 
Serena Truong (CA) 100    
Banh My Hom (CA) 100    
Hong Vo (Co) 100    
Nguyen Cuong Dien & Nhung (Australia)  400 

Nguyễn Văn Tới, Đặng Minh Châu, Nguyễn T. Thúy Phượng, 
Danh Chị và Danh Em (CA) 

 

750 
  

Võ Thị Nở (CA) 150  
Bành Chi (CA) 200    
AD (Lasvegas) 1,000    
Lê Thị Nhạn (Chị Mười) (CA) 200    
Nguyễn Hoa (TX) 1,000    
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AD (CA) 2,000    
Trần Quyên (CA) 500    
Lam Thi Le (Mtl)  200 

 
Trong 2 tháng qua chúng tôi đã xử dụng như sau: 
 
*Phát 5 chiếc xe lăn cho người tàn tật nghèo không tiền mu axe ở Quảng Nam 
 
- Giúp những gia đình người già nghèo neo đơn, hay bệnh tật … ở miền tây chút quà Tết 
1 vài hình ảnh như sau : 
https://youtu.be/8wE8_D9znS0 
https://youtu.be/JQKJepC79Bo 
https://youtu.be/2ZYCQ5XTtBw 
  
- Hỗ trợ học phí cho các em nghèo,mổ côi, khuyết tật được học chữ hay học nghề và giáo cụ cho 
những trường khuyết tật như Vi Nhân ở Ban Mê Thuột, Thanh Tâm ở Đà nẵng,  Khuyết tật ở 
Hồng Lĩnh và Can Lộc ở Hà Tĩnh để sau này có hy vọng hòa nhập trong xã hội 
 
- Hỗ trợ gia đình mẹ mù cha chết và 9 đứa con ở Kontum được có ăn, 4 mẹ con mồ côi cha ở Gia 
lai, tiền sữa cho trẻ sơ sinh mồ côi cha mẹ…  
 
- Giúp người già neo đơn ở Bình Định & Đồng Bằng Sông Cửu Long 
 
-Hỗ trợ một số em bị bỏ rơi ở mái ấm Thiên Ân ở Pleiku  
 
- Phát 6 hòm người chết không hòm chôn ở Kontum 
 
-Hỗ trợ người nghèo không tiền trị bệnh    
 
- Hỗ trợ giáo dục qua các bữa ăn đủ dinh dưỡng cho 173 con em trại phong Dakkia Kontum và 2 
làng trẻ em dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng có điều kiện ăn học 
 
-Phát gạo trên 4000kg gạo và lương thực cho người Phong và bại liệt ở Gia Lai và người nghèo 
đói ở Lâm Đồng 
 
-Hỗ trợ chi phí sinh hoạt  cho 35 em trong  cô nhi viện Ưu Đàm Huế do 1 sư cô trách   
 
- Hỗ trợ bạn đạo trị bệnh hay bị tai nạn 
 
- Giúp 1 gia đình 3 người anh ta bị khuyết tật ở chân cha già và 1 anh bị bại liệt tiền mướn nhà 
trọ  đi bán vé số kiếm tiền nuôi gia đình ở Nha Trang 
 
Chúng tôi đã báo cáo tổng kết cho năm 2022 và có để 1 số hình ảnh   trên web site vovi.org 
 
Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo đã 
liên tục hỗ trợ cho công việc này    

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây: 
 

VoVi Association of Canada  

2590 Allard St 

Montreal Qc H4E 2L4 Canada 

https://youtu.be/8wE8_D9znS0
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Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo  
 Phan Cao Thăng 
Email:aphancao@videotron.ca 
 

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 09, 02-26-2023 
1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiền tuần này: 
 
Của Cải Và Nhân Sinh 
https://youtu.be/5ci2t2QVxjU 
 
2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này: 
 
Chơn Ngôn Thay Đổi Cuộc Sống - Cuốn 14 - Duyên Nghiệp 
https://youtu.be/FX0NvYOKxNI 
 
Chơn Ngôn Thay Đổi Cuộc Sống - Cuốn 15 - Của Cải và Nhân Sinh 
https://youtu.be/OE-L4sFSx70 
 
Giới thiệu Shorts là những đoạn video ngắn không quá 1 phút: 
https://www.youtube.com/@vovionline/shorts 
 
3. Radio Nam California Tuần Lễ 09 

Chủ đề: Trình Độ Hiểu Những Lý Thuyết - Nhạc: Hồi Sinh Sun Vầy 
 

https://youtu.be/GhJmxDRlCcg 
 
4.  Xin mời Quý Vị nghe lại bài nhạc phổ từ thơ của Đức Thầy: 
 
Tình Người - Thanh Mai 
https://youtu.be/grABdmfyy9o 
 
Ban video kính mời 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Con ĐẶNG PHÁT SUNG  
Kính xin quý bạn đạo thiền  hướng tâm cầu nguyện cho mẹ con là bạn đạo NGUYỄN THỊ 
TRONG tại Vĩnh Long Việt Nam, mất ngày 19 tháng 2, 2023 tại bệnh viện Chợ Rẫy lúc 8:00 tối 
hưởng thọ  63 tuổi  được siêu thăng tịnh độ. 

Con Đặng Phát Sung và gia đình thành thật cảm ơn quý bạn đạo. 
 

https://youtu.be/5ci2t2QVxjU
https://youtu.be/FX0NvYOKxNI
https://youtu.be/OE-L4sFSx70
https://www.youtube.com/@vovionline/shorts
https://youtu.be/GhJmxDRlCcg
https://youtu.be/grABdmfyy9o
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